PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE PAGAMENTO PARA PEQUENAS
EMPRESAS
O Programa de proteção de pagamento fornece, às pequenas empresas, fundos para
pagar até 8 semanas de custos da folha de pagamento, incluindo benefícios. Os fundos
também podem ser usados para pagar juros sobre hipotecas, aluguel e serviços
públicos.
Perdoado na íntegra
Os fundos serão fornecidos na forma de empréstimos que serão perdoados na íntegra
quando utilizados para custos de folha de pagamento, juros de hipotecas, aluguel e
serviços públicos (devido ao provável elevado número de inscritos, pelo menos 75%
do valor perdoado deve ter sido usado para folha de pagamento). Pagamentos de
empréstimos também serão diferidos por seis meses. Não são exigidas garantias
colaterais ou pessoais. Nem o governo nem os credores cobrarão quaisquer taxas às
pequenas empresas.
Deve-se manter os funcionários na folha de pagamento - ou recontratá-los
rapidamente
O perdão é baseado em que o empregador manterá, ou rapidamente recontratará os
funcionários, e manterá os níveis de salários. O perdão será reduzido se o número de
funcionários em período integral diminuir ou se as compensações e os salários
diminuírem.
Todos as pequenas empresas elegíveis
Pequenas empresas com 500 funcionários ou menos - incluindo organizações sem fins
lucrativos, organizações de veteranos, assuntos tribais, trabalhadores autônomos,
empresas individuais e contratados independentes - são elegíveis. Empresas com mais
de 500 funcionários são elegíveis para certos setores.
Quando inscrever-se
A partir de 3 de abril de 2020, poderão inscrever-se pequenas empresas e empresas
individuais. A partir de 10 de abril de 2020, poderão inscrever-se contratados
independentes e trabalhadores autônomos. Recomendamos que você se inscreva o
mais rápido possível, pois existe um limite de financiamento.
Como inscrever-se
Você pode se inscrever através de qualquer credor existente do programa SBA 7(a) ou
de qualquer instituição depositária segurada pelo governo federal, união de crédito
segurada pelo governo federal e instituição do Sistema de crédito agrícola que estiver
participando. Outros credores regulamentados estarão disponíveis para outorgar esses
empréstimos, assim que forem aprovados e inscritos no programa. Você deve
consultar seu credor local para saber se ele está participando. Todos os empréstimos
terão os mesmos termos, independentemente do credor ou mutuário. Uma lista dos
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credores participantes, bem como informações adicionais e termos completos, pode
ser encontrada em www.sba.gov.
O Programa de proteção de pagamento é implementado pela Administração de
Pequenas Empresas (SBA), com o apoio do Departamento do Tesouro. Os
credores também devem visitar www.sba.gov ou www.coronavirus.gov para mais
informações.
Fonte: https://home.treasury.gov Em 12 de abril de 2020
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NÃO PREENCHA ESTE FORMULÁRIO. VOCÊ DEVE PREENCHER O FORMULÁRIO EM INGLÊS.
Programa de proteção de pagamento

Controle OMB N.º: 3245-0407

Formulário de solicitação para mutuários

Data de vencimento: 09/30/202

Marque uma:
❑ Único proprietário ❑ Parceria ❑ Corp-C [S.A. tipo C] ❑ Corp-S
[S.A. tipo S] ❑ LLC [S.R.L.]
❑ Contratado independente ❑ Trabalhador autônomo elegível
❑ Organização sem fins lucrativos 501(c)(3) ❑ Organização de veteranos 501(c)(19)
❑ Empresa tribal (art. 31(b)(2)(C) da Lei de pequenas empresas) ❑ Outro

DBA ou nome comercial, se aplicável

Nome legal da empresa
Endereço da empresa

Número de identificação fiscal Telefone da empresa
(TIN) da empresa (EIN
[número de identificação do
empregador], SSN [número de
segurança social])

(
Contato principal

Média mensal da folha de
pagamento:

$

x 2.5 + EIDL, líquido do
adiantamento (se aplicável) é
que é igual ao pedido de
empréstimo:

$

)

-

Endereço de e-mail

Número de
funcionários:

Objetivo do empréstimo
(selecionar mais de um):

☐Folha de pagamento ☐Aluguel / Juros de hipoteca ☐Serviços públicos ☐Outro (explicar):_____________

Proprietários do Requerente
Liste todos os proprietários com 20% ou mais do patrimônio líquido do Requerente. Anexe uma folha por separado, se necessário.
Nome do proprietário

Tratamento

% de propriedade TIN (EIN, SSN)

Endereço

Se as questões (1) ou (2) abaixo forem respondidas com “Sim”, o empréstimo não será aprovado.
Pergunta

Sim

☐

☐

☐

☐

O Requerente, ou qualquer proprietário do Requerente, é proprietário de qualquer outra empresa ou tem controle comum com ☐
qualquer outra empresa? Se sim, liste todos esses negócios e descreva o relacionamento em uma folha em separado, identificada
como anexo A.

☐

☐

☐

1.

O Requerente, ou qualquer proprietário do Requerente, está atualmente suspenso, impedido, proposto para impedimento,
declarado inelegível, voluntariamente excluído da participação nesta transação por qualquer departamento ou agência federal
ou, atualmente, envolvido em qualquer falência?

2.

O Requerente, qualquer proprietário do Requerente, ou qualquer empresa de propriedade ou controlada por qualquer um deles,
obteve um contrato direto ou empréstimo garantido de parte da SBA ou de qualquer outra agência federal pelo qual esteja
atualmente inadimplente, ou em infração nos últimos 7 anos e que tenha causado uma perda ao governo?

3.

4.

Não

O Requerente recebeu um Empréstimo para calamidade por prejuízos econômicos da SBA entre 31 de janeiro de 2020 e 3 de
abril de 2020? Se sim, fornecer detalhes em uma folha em separado, identificada como anexo B.
Se as perguntas (5) ou (6) forem respondidas com “Sim”, o empréstimo não será aprovado.
Pergunta

5.

O Requerente (se for um indivíduo), ou qualquer pessoa que possua 20% ou mais do patrimônio líquido do pelos
quais acusações formais criminais tenham sido apresentadas em qualquer jurisdição ou, atualmente, encarcerado,
ou em liberdade condicional ou liberdade sob palavra?
Rubrique aqui para confirmar sua resposta à pergunta 5 →

6.

Nos últimos 5 anos, para qualquer crime grave, o Requerente (se for um indivíduo) ou qualquer proprietário do
Requerente 1) foi condenado; 2) declarou-se culpado; 3) pleiteou nolo contendere; 4) foi colocado em desvio
pré-julgamento; ou 5) foi colocado em qualquer forma de liberdade sob palavra ou liberdade condicional (incluindo
liberdade condicional antes de julgamento)?
Rubrique aqui para confirmar sua resposta à pergunta 6 →

7.

Os Estados Unidos é o principal local de residência de todos os funcionários do Requerente, incluídos no cálculo da
folha de pagamento do Requerente acima?

8.

O Requerente é uma franquia listada no Diretório de franquias da SBA?

Sim

Não

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Programa de proteção de pagamento
Formulário de solicitação para mutuários
Ao assinar abaixo, você gera as seguintes representações, autorizações e certificações
CERTIFICAÇÕES E AUTORIZAÇÕES
Certifico que:
• Li as declarações incluídas neste formulário, incluindo as Declarações exigidas por lei e por ordens executivas, e as compreendo.
• O Requerente é elegível para receber um empréstimo de acordo com as regras em vigor no momento em que esta solicitação foi
apresentada, que foram emitidas pela Administração de Pequenas Empresas (SBA) e que implementam o Programa de proteção de
pagamento sob a Divisão A, Título I da Lei de auxílio, alívio e segurança econômica de coronavírus (Lei CARES) (a Regra do Programa
de proteção de pagamento).
• O Requerente (1) é um contratado independente, trabalhador autônomo elegível ou proprietário único, ou (2) possui como máximo 500
funcionários ou, caso corresponder, como máximo, a quantidade padrão de funcionários estabelecida pela SBA em 13 C.F.R. 121.201
[Código de Regulamentações Federais] para o setor do Requerente, o que for maior.
• Cumprirei, sempre que aplicável, os direitos civis e outras limitações contidas neste formulário.
• Todos os recursos do empréstimo da SBA serão utilizados apenas para fins comerciais, conforme especificado no pedido de empréstimo
e de acordo com a Regra do Programa de proteção de pagamento.
• Na medida do possível, comprarei apenas equipamentos e produtos americanos.
• O Requerente não está envolvido em nenhuma atividade ilegal de acordo com a lei federal, estadual ou local.
• Qualquer empréstimo recebido pelo Requerente nos termos do Artigo 7(b)(2) da Lei de pequenas empresas entre 31 de janeiro de 2020 e
3 de abril de 2020 terá sido para outro propósito que não o de pagar os custos da folha de pagamento e outros empréstimos de uso
autorizado, segundo a Regra do Programa de proteção de pagamento.
Para Requerentes que forem indivíduos: Autorizo a SBA a solicitar informações sobre registros criminais sobre mim às agências de justiça criminal,
com o objetivo de determinar minha elegibilidade para programas autorizados pela Lei de Pequenas Empresas, conforme emendada.
CERTIFICAÇÕES
O representante autorizado do Requerente deve certificar, de boa fé, todos os itens abaixo, colocando suas iniciais ao lado de cada um:
O Requerente estava em operação em 15 de fevereiro de 2020 e tinha funcionários aos quais pagava salários e impostos sobre os salários,
ou pagava contratados independentes, conforme relatado no(s) Formulário(s) 1099-MISC.
A incerteza econômica atual torna esse pedido de empréstimo necessário para apoiar as operações em andamento do Requerente.
Os fundos serão utilizados para reter trabalhadores e manter a folha de pagamento, ou efetuar pagamentos de juros de hipotecas,
pagamentos de arrendamentos e serviços públicos, conforme especificado na Regra do Programa de proteção de pagamento; entendo que,
se os fundos forem utilizados conscientemente para fins não autorizados, o governo federal poderá responsabilizar-me legalmente tais
como por acusações de fraude.
O Requerente fornecerá, ao Credor, documentação que certifique o número de funcionários em período integral na folha de pagamento
do Requerente, bem como os valores em dólares dos custos da folha de pagamento, pagamentos de juros hipotecários cobertos, pagamentos
de aluguel cobertos e pagamentos de serviços públicos cobertos durante as oito semanas seguintes a este empréstimo.
Entendo que o perdão do empréstimo será fornecido à soma dos custos documentados da folha de pagamento, dos pagamentos de juros
hipotecários cobertos, dos pagamentos de aluguel cobertos e dos serviços públicos cobertos, e não mais de 25% do valor perdoado será
para custos que não sejam da folha de pagamento.
Durante o período iniciado em 15 de fevereiro de 2020 e terminado em 31 de dezembro de 2020, o Requerente não recebeu e não receberá
outro empréstimo no âmbito do Programa de proteção de pagamento.
Certifico, ainda, que as informações fornecidas nesta solicitação e as informações fornecidas em todos os documentos e formulários de
suporte são verdadeiras e precisas em todos os aspectos materiais. Entendo que fazer, conscientemente, uma declaração falsa para obter
um empréstimo garantido pela SBA é punível nos termos da lei, inclusive sob 18 USC 1001 e 3571 [Código dos Estados Unidos], com
prisão de não mais de cinco anos e/ou multa de até $250,000; sob 15 USC 645, com prisão não superior a dois anos e/ou multa não superior
a $5,000; e, caso submetido a uma instituição segurada pelo governo federal, sob 18 USC 1014, com prisão não superior a trinta anos e/ou
multa não superior a $1,000,000.
Reconheço que o credor confirmará o montante do empréstimo elegível, utilizando os documentos necessários enviados. Entendo,
reconheço e concordo que o Credor possa compartilhar quaisquer informações tributárias que eu forneça aos representantes autorizados
da SBA, incluindo representantes autorizados do Escritório do Inspetor-Geral da SBA, com o objetivo de cumprir os Requisitos do
Programa de empréstimos da SBA e todas as análises da SBA.
_________________________________________________________
Assinatura do Representante autorizado do Requerente

________________________
Data

Nome em letra de imprensa

Tratamento
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Programa de proteção de pagamento
Formulário de solicitação para mutuários
Objetivo deste formulário:
Este formulário deve ser preenchido pelo representante autorizado do Requerente e enviado ao seu Credor participante da SBA. Exige-se o envio
das informações solicitadas para determinar a elegibilidade para a assistência financeira. A insuficiência no envio das informações poderá afetar tal
determinação.
Instruções para preencher este formulário:
Com relação ao “objetivo do empréstimo”, os custos da folha de pagamento consistem em remuneração aos funcionários (cujo principal local de
residência é os Estados Unidos) na forma de remuneração, salário, comissões ou compensação similar; gorjetas em dinheiro ou equivalente (com
base nos registros do empregador sobre gorjetas anteriores ou, na ausência de tais registros, em uma estimativa razoável e de boa fé do empregador);
pagamento de férias, licença parental, familiar, médica ou por doença; subsídio de afastamento ou demissão; pagamento pela prestação de benefícios
a funcionários, que consistirem em cobertura de assistência médica em grupo, incluindo prêmios de seguro e aposentadoria; pagamento de impostos
estaduais e locais apurados sobre a remuneração dos funcionários; e, para um contratado independente ou único proprietário, o salário, comissões,
renda ou lucro líquido do trabalho independente ou remuneração similar.
Para fins de cálculo da "Média mensal da folha de pagamento", a maioria dos Requerentes usará a Média mensal da folha de pagamento para 2019,
excluindo os custos sobre $100,000, em uma base anual para cada funcionário. Para negócios de temporada, o Requerente pode optar, como
alternativa, por usar a Média mensal da folha de pagamento para o período entre 15 de fevereiro de 2019 e 30 de junho de 2019, excluindo custos
acima de $100,000, em uma base anual para cada funcionário. Para novos negócios, a Média mensal da folha de pagamento pode ser calculada
usando-se o período de 1 de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro de 2020, excluindo custos acima de $100,000, em uma base anual para cada funcionário.
Se o Requerente estiver refinanciando um Empréstimo para calamidade por prejuízos econômicos (EIDL): Adicione o valor pendente de um EIDL
efetuado entre 31 de janeiro de 2020 e 3 de abril de 2020, menos o valor de qualquer “adiantamento” de um empréstimo do EIDL COVID-19, ao
Pedido de empréstimo, conforme indicado no formulário.
Todas as partes listadas abaixo são consideradas proprietárias do Requerente, conforme definido no 13 CFR § 120.10, bem como "outorgantes":

• Para uma empresa individual, o único proprietário;
• Para uma parceria, todos os sócios gerais e todos os sócios limitados que possuam 20% ou mais do patrimônio líquido da empresa;
• Para uma sociedade anônima, todos os proprietários com 20% ou mais da corporação;
• Para sociedades de responsabilidade limitada, todos os membros que possuam 20% ou mais da empresa; e
• Qualquer fiduciante (se o Requerente for de propriedade de um fideicomisso).
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